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Jon Hjärne (L) 
Vivi Roswall (M) medverkar via Teams 
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§ 5  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hasse Ikävalko (M) med 
Jon Hjärne (L) som ersättare.  

Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, fredagen den 29 januari 2021.     
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§ 6   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställes.      
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§ 7   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 
Pandemiläget för förvaltning och nämnd 
Förvaltningen har en relativt låg sjukfrånvaro, cirka 8 % av 300 anställda anmäls 
som sjukskrivna varje dag.  
Ett 15-tal person med vårdnära yrken på ett av förvaltningens boenden erbjuds 
möjlighet till vaccination.  
Viss påverkan på förvaltningens verksamheter finns.  
Den administrativa personalen arbetar hemifrån i så stor utsträckning det går. 
Beslut om distansarbete för de som har möjlighet kommer att förlängas februari 
månad ut.  

Orosanmälningar 2020 och Corona 
Informerade om inkomna orosanmälningar för 2020. Socialstyrelsen följder 
nationellt upp oroanmälningar och IFO har gjort en lokal uppföljning. Vissa 
kopplingar till det rådande pandemiläget kan göras. Ökning av anmälningar 
rörande kriminalitet och psykisk ohälsa för de i åldern 0-20 år.  

Idéburet offentligt partnerskap - IOP 
Ett Idéburet offentligt partnerskap med föreningen Agape etablerades hösten 
2017. Den finns inte längre ett behov för en förlängning av IOP avseende 
ensamkommande flyktingungdomar, avslutades överenskommelsen vid 
årsskiftet 2020. Frågan om nytt IOP får väckas vid eventuellt nya behov av 
denna form av samverkan. 

Överenskommelse mellan staten och SKR 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har 2020-12-18 beslutat om 
Överenskommelse mellan staten och SKR för insatser inom området psykisk 
hälsa och suicidprevention för perioden 2021-2022. Information lämnades 
kring detta. 

Rekryteringsläget 
Rekryteringar pågår för tjänsterna verksamhetschef och nämndsekreterare och 
väntas vara klara inom kort.   
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§ 8 Dnr IFON 2020-00225 1.1.3.0 

Närvaro för ledamöter i Individ- och familje-
omsorgsnämnden med anledning av Coronapandemin 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutar Individ- och 
familjeomsorgsnämnden att nämndens sammanträden i första hand ska hållas 
helt digitalt med ordförande och justerande personer på plats samt med de 
tjänstepersoner som krävs.  
 
I andra hand ska sammanträden genomföras genom en kombination av fysisk 
och digital närvaro. Fackliga företrädare ska ges möjlighet att närvara digitalt.  
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att presidiet utformar närvaron 
vid och former för nämndsmöten, under tidsperioden 2021-02-01 – 2021-06-
30.   

Sammanfattning av ärendet 
Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet 
personer på sammanträden. 27 augusti 2020 kom en ny rekommendation, som 
innebar att sammanträden skulle genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens 
och Smittskyddet i Västra Götalands läns rekommendationer.  
Nu har pandemin tagit ny fart och nya rekommendationer finns, vilket gör att 
följande bör gälla för framtida sammanträden för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden.  
 
Sammanträdet hålls helt digitalt med undantag för en representant från presidiet 
(ordförande), justerande personer samt med de tjänstepersoner som krävs.  
 
I andra hand ska sammanträden genomföras genom en kombination av fysisk 
och digital närvaro.  
 
Fackliga företrädare ska ges möjlighet att närvara digitalt.               

Beslutsunderlag 
Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen,  
övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av  
Coronapandemin.                  
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§ 9 Dnr IFON 2021-00011 1.3.1.0 

Val av ledamöter till socialutskott  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Maria Hyllstam (MP) valdes till ledamot i nämndens socialutskott.         

Sammanfattning av ärendet 
Vid ny mandatperiod eller vid behov, ska val av ledamöter till Socialutskott 
beslutas av Individ- och familjeomsorgsnämnden. Socialutskottet behandlar 
individärenden gällande IFO Barn och unga samt IFO Vuxen/unga vuxna. 

Individ- och familjeomsorgsnämndens Socialutskott består av tre ordinarie 
ledamöter och två ersättare. En ledamot i Socialutskottet ska utses.               
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§ 10 Dnr IFON 2020-00211 2.6.4.0 

Lokalbehovsplan planperiod 2022-2024 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker upprättad lokalbehovsplan 
2022-2024 för Individ- och familjeomsorgsnämnden och översänder den till 
Lokalförsörjningsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna och bolagen lämnar årligen in underlag som ligger till grund för 
Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Syftet är att uppnå 
ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler. Både nuläget med de lokaler 
nämnden har och de förändrade behoven redovisas. 

Under 2020 genomfördes flera större inflyttningar på Fabriksgatan 11 och 
Österlånggatan 64. Även lokalförflyttningar gjordes på Österlånggatan 74.  
Hem för vård och boende Torstenssonsgatan byggdes om och Öppenvård och 
Förebyggandeverksamheten lämnade Stora Brogatan. 2021 förväntas bli ett år 
med färre förändringar. Vissa lokaler behöver mindre ombyggnationer. 
Nämnden har ett behov av att förändra och eventuellt avetablera del av 
kontorslokaler på Österlånggatan 74 där det finns en överkapacitet.    

Beslutsunderlag 
Lokalbehovsplan 2022-2024                  
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§ 11 Dnr IFON 2020-00228 1.1.3.0 

Revidering av Miljöledningssystem för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden antar revideringen av nämndens egna 
miljöledningssystem.        

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättade för första gången ett 
miljöledningssystem i januari 2019. Systemet är inte certifierat men följer olika 
steg och upplägg av innehåll som vanligen tillämpas i certifierade system. 
Nämnden väljer utifrån sin storlek och omfattning av miljöpåverkan att för 
närvarande upprätta och ha ett ej certifierat miljöledningssystem.  
 
En revidering är genomförd. I stort är nämndens miljöpåverkan liknande som 
när systemet upprättades. Fler digitala möten genomförs och färre resor görs 
vilket är positiva miljöeffekter. Under 2019 genomfördes omfattande satsningar 
med miljöutbildning för såväl tjänstemän som för nämndens ledamöter.  
Utöver tidigare områden i handlingsplanen kommer nämnden även under de 
kommande två åren arbeta med identifiering, registrering för spårning av 
kemikalier och andra farliga ämnen som lämnas som avfall.                  

Beslutsunderlag 
Miljöledningssystem Individ- och familjeomsorgsnämnden                  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(16) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 12 Dnr IFON 2021-00001 1.2.4.2 

Miljörapport Tertial 3 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner miljörapport tertial 3 2020 
samt överlämnar den till Miljö- och konsumentnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp miljömålen och överlämnar 
miljörapport för tertial 3 2020 till Miljö- och konsumentnämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden sammanställer därefter en rapport till 
Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska beskriva hur långt nämnden har kommit 
i sitt arbete med de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna och 
åtgärderna.  

I uppföljningen av miljömålen i samband med tertial 3 konstateras att 
bilanvändningen minskat under våren 2020. Detta till följd av att ett flertal 
fysiska möten ersatts av digitala. Uppföljningsmöten med institutioner 
genomfördes i viss utsträckning med stöd av digital teknik. Utbildningar, 
konferenser och handledningar ställdes antingen in eller genomfördes digitalt, 
vilket också påverkat det totala resandet.               

Beslutsunderlag 
Miljömålsuppföljning tertial 3 2020              
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§ 13 Dnr IFON 2020-00227 1.1.3.0 

Kortrapport - Uppföljande granskning av det 
kommunala aktivitetsansvaret 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av Stadsrevisionens rapport 
och beslutar att lägga denna till handlingarna samt översända svar till 
Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala 
aktivitetsansvaret i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte var att följa 
upp granskningsresultaten från 2014 och genomföra en nulägesanalys av hur 
arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020. Arbetslivsnämnden har ansvaret 
för att omhänderta kommunens aktivitetsansvar. Detta sker i nära samverkan 
med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden är en av de nämnder som kommer i 
kontakt med ungdomar som berörs av aktivitetsansvaret och i och med detta 
har samverkat med Arbetslivsnämnden.  
 
När det kommunala aktivitetsansvaret utvecklades inom ramen för Socialt 
Hållbart Borås hösten 2019 rekryterades en socialrådgivare från Individ- och 
familjeomsorgsnämnden samt studie- och yrkesvalslärare från Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Denna tvärsektoriella enhet finns i drift sedan 
1 april 2020. Verksamheten hade tidigare helt bedrivits av socionomer inom 
Arbetslivsnämnden. 

Sedan föregående granskning 2014 har kommunens ansvar övergått till ett 
aktivitetsansvar från ett tidigare informationsansvar. Uppföljningen av 
nuvarande situation är därför inte helt jämförbar med situationen vid förra 
granskningen. 

Revisionsrapporten som Stadsrevisionen gjort gällande KAA-verksamheten ger 
en rättvisande bild. De brister som uppmärksammades vid förra revisionen har 
Arbetslivsnämnden under åren 2015-2019 arbetat med för att åtgärda.  
Den tvärsektoriella enheten har tagit vid detta arbete sedan våren 2020 och 
utvecklat det ytterligare. 

Verksamheten har utvecklats mycket det senaste året och kommer att fortsätta 
att utvecklas. Styrdokument och rutiner finns antagna, vilket Stadsrevisionen 
kunde konstatera. Målsättning för verksamheten är numera fastställd vilket 
tidigare saknats. 
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Stadsrevisionen noterar dock att Sociala omsorgsförvaltningen inte omnämns 
som samverkanspartner. Detta trots att målgruppen enligt de intervjuade kan 
tillhöra Sociala omsorgsförvaltningens organisatoriska ansvarsområde.  
Därför har kontakter tagits, för att söka samverkan med Sociala 
omsorgsförvaltningen kring aktuell målgrupp.    
 
Det kommunala aktivitetsansvaret vilar fortfarande på Arbetslivsnämnden i 
samverkan med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det har funnits ett 
värde att utöka verksamheten med en socialrådgivare från Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Finansieringen för detta har skett inom ramen för 
Tillväxtverkets medel som fördelas inom Socialt Hållbart Borås. Dessa medel 
kommer dock inte att vara tillräckliga för en finansiering av tjänsten under hela 
2021 och framöver. Styrgruppen för det tvärsektoriella samarbetet undersöker 
olika möjligheter till finansiering. Det är dock oklart om Individ- och 
familjeomsorgsnämnden kan fortsätta att ha en tjänst kopplad till enheten. 
Oaktat detta kommer samverkan med enheten att fortsätta från nämndens sida.         

Beslutsunderlag 
1. Kortrapport - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 

2. Missiv - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret                 
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§ 14 Dnr IFON 2020-00222 1.3.1.0 

Anmälningsärenden 2021-01-26 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2020-12-02 FSG-protokoll  

Stöd till Borås näringsliv 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 170 

Kommunala uppdrag (val i KF enligt valberedningens förslag) December 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 167 

Miljörapport 2020 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 188 

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 171 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2020 
Kommunfullmäktiges beslut  § 172              
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§ 15 Dnr IFON 2020-00221 1.3.1.0 

Delegationsbeslut 2021-01-26 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Extra socialutskott 2020-12-09 Protokoll  
Extra socialutskott 2020-12-21 Protokoll  
Extra socialutskott 2020-12-28 Protokoll                
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§ 16 Dnr IFON 2021-00002 3.7.2.25 

Upphörande av umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 17   

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
2:e vice ordförande  
Maria Hyllstam (MP), nyutnämnd andre vice ordförande, hälsades välkommen 
till nämnden. 

Information från Löneservice 
Inkomstuppgift för 2021 ska lämnas om det finns en förändring, t ex 
löneförhöjning, i övrigt behöver inte ny inkomstuppgift lämnas in.  

Nya förtroendevalda ska lämna in inkomstuppgift.      
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